
NISSAN KICKS

FICHA TÉCNICA

UEFA CHA MPIONS LEAGUE EDITION

A EMOÇÃO  VOLTA PAR A AS RUAS



NISSAN KICKS UEFA CHAMPIONS LEAGUE EDITION - EQUIPAMENTOS2020

CÂMBIO 1.6 ADVANCE CVT UCL

XTRONIC CVT® com função “Sport” •

CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Abertura da tampa de combustível por acionamento 
interno •
Apoios de cabeça dianteiros e traseiros separados e 
ajustáveis para os 5 ocupantes •

Ar-condicionado •
Acabamento de revestimento sintético* com costura
azul •

Assento traseiro dobrável •

Assentos dianteiros com tecnologia Zero Gravity •

Apoio de braço com costura em azul •

Chave inteligente presencial (I-Key) •

Volante com comando de áudio •

Para-sol com espelho para condutor e passageiro •

Porta-malas com iluminação •

Porta-objetos na lateral das portas dianteiras e traseiras •

Porta-revista no banco dianteiro •

Saídas de ar com detalhes na cor azul •

Soleiras com design UCL •
Sistema eletrônico de ignição (botão Push Start) e 
abertura das portas sem o uso das chaves •

Tag SEM PARAR instalado** •

Tag com número de edição limitada •

Tomada 12V (2) •
Vidros dianteiros e traseiros elétricos com sistema “one 
touch down” somente para o motorista •
Volante de três raios com regulagem de altura e 
profundidade •

Volante com acabamento de revestimento sintético* •

APARÊNCIA

Teto pintado em preto •
Logo "UEFA Champions League limited edition" nas portas 
dianteiras •

Grade dianteira com acabamento preto brilhante •

Maçaneta da porta na cor do veículo •

Maçaneta interior das portas cromada •

Spoiler traseiro •

Para-choque na cor do veículo •

Barras do teto na cor prata •

Retrovisores externos com regulagem elétrica •

Rodas de liga leve de 17” •

Lâmpadas de halogênio com máscara preta •

Acabamento preto brilhante na borda, portas e traseira •
Logo “UEFA Champions League limited edition” 
no porta-malas com detalhes cromados •

SEGURANÇA

Airbags frontais •

Airbags laterais •

Airbags de cortina •

Alarme perimétrico •

Bloqueio de ignição através de imobilizador do motor •
Cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros 
(5) •
Controle de Tração e Estabilidade (VDC - Vehicle Dynamic 
Control) •



NISSAN KICKS UEFA CHAMPIONS LEAGUE EDITION - EQUIPAMENTOS2020

SEGURANÇA 1.6 ADVANCE CVT UCL

Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA) •

Desembaçador de vidro traseiro com temporizador •

Farol de neblina dianteiro •

Sistema ISOFIX •

Freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e 
assistência de frenagem (BA) •

Para-brisa dianteiro e traseiro manual e intermitente •

Sensor de estacionamento •

Travamento central automático das portas 
e do porta-malas com o veículo em movimento •

SISTEMA DE ÁUDIO
Sistema de áudio com rádio AM/FM, entrada auxiliar 
para MP3/MP4/iPod/AUX, conector USB, bluetoothTM e 
conectividade com CarPlay® e Android Auto®

•

Tela touchscreen colorida 7” integrada ao rádio •

Sistema de som com 4 alto-falantes •

Legenda:     Série  - Não disponível

*FLEX START® é uma marca registrada da Robert Bosch Ltda. 
O iPod™ é uma marca da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. 
Os logotipos e a marca Bluetooth™ são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização de tais 
marcas pela Nissan está sob licença.
O sistema de áudio presente na versão SV é um acessório de série integrado ao veículo e possui 2 anos 
de garantia.
Revestimento sintético.
**O veículo possui TAG do Sem Parar instalado. As condições de uso e contratação do serviço podem ser 
verificadas no site www.semparar.com.br/nissan


